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االلتزامات الدولية
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اإلطار العام

االحتياجات الصحية لألشخاص ذوي اإلعاقة

االحتياجات الصحية العامة •

هيل التأ)االحتياجات النوعية أو المتخصصة •

وإعادة التأهيل والتكنولوجيا المساعدة 

(وخدمات الدعم
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19-جائحة كوفيد

جائحة عالمية : 2020مارس /في آذار•

19-الحتواء كوفيداحترازية إجراءات •

توجيه معظم الخدمات الصحية نحو التصدي •
للجائحة

ة للخدمات الصحي( جزئي اوكلي)انقطاع /تعطل•
المتخصصة/األساسية والنوعية
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األشخاص ذوي اإلعاقة

:ائحةالعقبات في إطار استجابة النظام الصحي للج/الحواجز•

الوصول إلى معلومات الصحة العامة✓

الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية✓

القدرة على تلبية احتياجات ذوي اإلعاقات المتعددة •
واألمراض المصاحبة، والتي قد تزيد من احتمال التعرض

19-بمرض كوفيدفي حالة اإلصابة مرضية أشد ألعراض 

ير لبعض التدابالعقبات التي تواجههم وتحول دون أدائهم •
(والتباعد البدنيغسل اليدين )الصحية االحترازية 
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بشأن اإلعاقةعامة اعتبارات 
19-أثناء فاشية كوفيد
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https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Disability-2020-1

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Disability-2020-1


اعتبارات بشأن اإلعاقة 
19-أثناء فاشية كوفيد
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http://www.emro.who.int/entity/violence-injuries-disability/index.html

http://www.emro.who.int/entity/violence-injuries-disability/index.html


ةالخدمات الصحية األساسي

الخدماتاستمراريةعلىللحفاظمرحلي تقنيدليل
:األساسيةالصحية

ولالوصوإتاحةتنظيمإلعادةللبلدانعمليةإجراءات•
الجودةعاليةاألساسيةالصحيةالخدماتإلى

مؤشرات لرصد الخدمات الصحية األساسية•

االعتبارات الخاصة بإيقاف واستئناف الخدمات •
الصحية مع انحسار الجائحة أو زيادة تفشيها
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https://www.who.int/publications/i/item/10665-332240

https://www.who.int/publications/i/item/10665-332240


التأهيلخدمات إعادة
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https://www.paho.org/en/documents/rehabilita
tion-considerations-during-covid-19-outbreak

http://www.emro.who.int/noncommunicable-
diseases/publications/rapid-assessment-of-service-
delivery-for-ncds-during-covid-19.html?ver=2

https://www.paho.org/en/documents/rehabilitation-considerations-during-covid-19-outbreak


دةتوفير المنتجات المساع

TeleATمبادرة توفير المنتجات المساعدة عن بعد •

تهدف لزيادة الوصول إلى خدمات المنتجات •
رهاالمساعدة والقدرة على تحمل تكاليفها وتوفي

موارد عن طريق االستخدام األمثل للتكنولوجيا وال•
نتجات البشرية المتاحة محليا لتوفير وصيانة الم

المساعدة في المنزل

اعدة اعتبارات ومعايير أساسية حول المنتجات المس•
التي تغطيها المبادرة
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المتحدةاألمممستوىعلى
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المضي قدما  

ات المتنوعة المعلومات والتواصل بشتى األشكال التي تتالءم مع االحتياجتقديم •

اقةلألشخاص ذوي اإلع

مع مراعاة االعتبارات الالزمة لإلعاقة19-الدمج في االستجابة الصحية لكوفيد•

العمل على استمرارية خدمات التأهيل وتوفير المنتجات المساعدة•

TeleHealthطرق بديلة للرعاية الصحية ومن أهمها الرعاية عن بعد •

ما في ذلك الصحية في األوضاع االنسانية، بواالستجابةفي خطط التأهب الدمج •

والهجرةواللجوءالنزوح القسري

إشراك األشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم ومن يمثلونهم والتشاور معهم في كل•

ما يخصهم
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شكرا لكم

http://www.emro.who.int/violence-injuries-disabilities/violence-infocus/considerations-for-people-with-disability-
during-covid-19.html
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http://www.emro.who.int/violence-injuries-disabilities/violence-infocus/considerations-for-people-with-disability-during-covid-19.html

